1. W otrzymanym mailu znajduje się link do wersji działającej prawidłowo na wszystkich systemach
operacyjnych Windows. Link powinien być zabarwiony na niebiesko i mieć dokładnie taki wygląd jak
ten prezentowany poniżej.

2. Należy zwrócić uwagę, aby link wyglądał dokładnie tak jak na prezentowanym przykładzie. Jeżeli
link nie będzie zabarwiony na niebiesko, będzie niekompletny, ucięty itp. nie jest możliwe jego
prawidłowe uruchomienie i pobranie aktualizacji programu.

3. W takim przypadku należy ręcznie wpisać w okno adresowe przeglądarki internetowej poniższy
wpis:
http://download.wsip.pl/multimedia/Wesola_Szkola_i_przyjaciele/ R-219_WSiprzyj-ZK_All_SO.zip

A następnie nacisnąć klawisz Enter i przejść do 7 punktu instrukcji, lub proponujemy skorzystać z
wygodniejszej metody opisanej w punkcie 4.
4. Proszę kliknąć w załączony do maila plik tekstowy Wesola_szkola_i_przyjaciele.txt

5. Po otwarciu pliku proszę zaznaczyć lewym klawiszem myszy tekst
http://download.wsip.pl/multimedia/Wesola_Szkola_i_przyjaciele/ R-219_WSiprzyj-ZK_All_SO.zip
a następnie wybrać z paska narzędzi na górze polecenia edycja i kopiuj lub nacisnąć na zaznaczonym
tekście prawy klawisz myszy i wybrać polecenie kopiuj.

6. Następnie należy uruchomić przeglądarkę internetową, kliknąć lewym klawiszem myszy w okno
adresu tak aby pojawił się kursor edycji, zaznaczyć i wykasować dotychczasowy adres klawiszami
Backspace lub Delete, a następnie na pustym już oknie adresowym kliknąć prawym klawiszem myszy
i wybrać polecenie Wklej.

7. Pojawi się komunikat Pobieranie pliku. Należy wybrać polecenie Zapisz. W żadnym wypadku nie
należy klikać w polecenie Otwórz.

8. Wskazujemy miejsce w którym chcemy zapisać pobierany plik. Przykładowo wybieramy pulpit a
następnie naciskamy na przycisk Zapisz.

9. Plik jest pobierany na dysk twardy komputera z serwera danych WSiP. Pobieranie danych widać na
pasku postępu.

10. Po zakończeniu pobierania danych, jeżeli okno pobierania danych nie zamknie się automatycznie,
należy nacisnąć przycisk Zamknij.

11. Wyszukujemy na pulpicie ikonę teczki zamkniętej zamkiem błyskawicznym z podpisem R219_WSiprzyj-ZK_All_SO.zip. Wskazujemy ją wskaźnikiem myszy, naciskamy prawy klawisz myszy i
wybieramy polecenie Wyodrębnij wszystkie.

12. Rozpakowujemy plik we wskazane miejsce. W przykładzie domyślnie jest to Pulpit na którym
zostaje automatycznie utworzony folder R-219_WSiprzyj-ZK_All_SO. Potwierdzamy dyspozycję
wybierając przycisk Wyodrębnij. Należy zachować zaznaczenie polecenia Pokaż wyodrębnione pliki
(...)

13. Postęp rozpakowania danych widoczny jest na ekranie.

14. Po rozpakowaniu klikamy lewym klawiszem myszy w utworzony folder R-219_WSiprzyjZK_All_SO.

15. Zawartość folderu R-219_WSiprzyj-ZK_All_SO nagrywamy na nagrywalną płytę CD-R .
Możemy także uruchomić program Razem w szkole zajęcia komputerowe bezpośrednio z
utworzonego folderu R-219_WSiprzyj-ZK_All_SO klikając dwukrotnie lewym klawiszem mysz w plik
game.exe

